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HULPKAART Motivatiebrief sollicitatie, klachtenbrief en offerte 
 
In een motivatiebrief kun je verschillende vaardigheden belichten. Welke neem je wel en niet mee? Bekijk de 
vacature of taakomschrijving. Hier staan meestal een aantal kwalificaties vermeld waar die werkgever naar op 
zoek is. Als het gaat om een open sollicitatie ga dan een aantal vacaturebanken langs en bekijk een paar 
vergelijkbare, openstaande vacatures in de sector waarin je zoekende bent. Stel één lijst op met veel gezochte 
vaardigheden.  
 
Spits jouw samenvatting toe op een aantal van deze vaardigheden, waarbij je er natuurlijk wel voor zorgt dat je 
deze vaardigheden ook daadwerkelijk bezit. Laat waar je niet aan voldoet gewoon weg. Geldt dit voor een groot 
aantal vaardigheden, dán zou je een sollicitatie nog even moeten heroverwegen.  
 

MINDMAP Pak een papier en schrijf op verschillende plekken de eisen die vermeld staan in de 
personeelsadvertentie. Bijvoorbeeld: opleiding, werkervaring, eigenschappen, motivatie. Bedenk bij al 
deze punten wat op jou van toepassing is. Zo krijg je een goed overzicht van wat belangrijk is voor deze 
functie en welke informatie je zeker in je brief moet vermelden. 
 
Je motivatie is erg belangrijk. Bedenk waarom je juist deze baan zo leuk vindt. Waarom wil je juist graag 
bij dit bedrijf werken? Neem eens een kijkje op hun website en kijk hoe ze zichzelf presenteren. 
Misschien kun je daarop inhaken? Wat zijn sterke eigenschappen die jou geschikt maken voor de 
functie? Zijn er mogelijke punten waar je een draai aan kunt geven? Bedenk dat iedere werkgever de 
ideale kandidaat zoekt die alles kan. Welnu, ook anderen zullen niet aan alle eisen voldoen, dus laat je 
niet uit het veld slaan. In jouw brief staan vooral je motivatie en liefst met concrete voorbeelden 
waarmee je ‘’ bewijst’ dat je bij de baan, het bedrijf en functie-eisen past. De andere gegevens staan in 
je cv. 
 
Het kunnen opgeven van precies datgene wat de werkgever zoekt, geeft je natuurlijk de allerbeste kans, zelfs 
voordat het de werkgever opvalt dat je geen werkervaring hebt! Wees hierbij creatief en voorkom dat de 
samenvatting een exacte kopie is van het lijstje van je werkgever. Omdat je als student misschien weinig tot geen 
werkervaring hebt, is het zaak om zo precies mogelijk te zijn over wat je wel hebt gedaan dat als ervaring mag 
gelden: groepsprojecten, cursusgerelateerde opdrachten, vrijwilligerswerk of relevante nevenactiviteiten. 
 
Let op: noem in de sollicitatiebrief geen bedrijfsnamen of functietitels. Deze horen thuis onder werkgeschiedenis 
in het cv. Je voert ook de juiste typografische aanwijzingen door wat betreft hoofdletters, interpunctie, 
aanhefregels en witregels.   
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Opbouw sollicitatiebrief hovenier 

1. Afzender 
Martin van der Velden 
Akkerlaan 10 
5591 AK HEEZE 

2. Geadresseerde 
Brabantse Hoveniers 
T.a.v. Jacco Perenboom   [T.a.v. is niet verplicht; gebruik je dit let dan op de hoofdletter en punten] 
Copernicusstraat 83 
7514 LP ENSCHEDE      

[cijfers postcode, dan 1 spatie, hoofdletters postcode dan 
twee spaties en dan de naam van de plaats in hoofdletters ] 

3. Betreft (oftewel waar gaat deze brief om)  
Betreft: vacature hovenier   [niet cursief, vet of onderstreept] 

4. Plaats en datum 
Heeze, 18 januari 2020    [plaats met beginhoofdletter en dan een komma; de maand 

voluit] 
5. Aanhef 

Geachte heer Peerdenboom,       [ schrijf nooit een afkorting] 
6. Inleiding / Opening 

Met een flinke dosis enthousiasme las ik op Stepstone.nl dat u een vacature heeft uitstaan voor de 
functie van hovenier. Het telefonisch gesprek met de heer Jansen van uw buitendienst heeft mijn 
belangstelling alleen maar groter gemaakt. Ik meld mij graag aan om uw team te komen versterken. 

7. Motivatie voor de sollicitatie (‘verkoop’ jezelf) 
[alinea Inleidende introductie; wie ben jij en wat heb je gedaan?] 

Als goed opgeleid hovenier heb ik niet alleen liefde voor groen, maar ook een passie en oog voor het 
professioneel uitvoeren van gevarieerde tuinwerkzaamheden. Het aanleggen en renoveren van tuinen, 
het aanleggen van sierbestrating en terrassen en ook het planten van gewassen, struiken en bomen zijn 
maar enkele voorbeelden van de werkzaamheden die ik met plezier heb uitgevoerd als hovenier. 

[alinea Beschrijf je liefde en passie voor het werk.] 
Ik ben er van overtuigd dat iemand dit werk alleen kan verrichten als hij er liefde voor heeft. Dat maakt 
dat je hoogstaand werk kunt en vooral ook wilt afleveren. Voor mij was het een bewuste keuze om voor 
deze beroepsrichting te kiezen. Als klein kind was ik al gefascineerd door het groen om mijn heen. Ik 
keek met bewondering naar de heren die de tuin van mijn grootouders aanlegden. Als kind was het mijn 
wens om dit later ook te gaan doen! Jaren later had ik mijn droom verwezenlijkt. Ik begon mijn werk als 
hovenier al tijdens mijn opleiding aan Helicon Green Engineering te Boxtel. 

[alinea waarom solliciteer je op deze functie? Benadruk je kwaliteiten (werkervaring, vakmanschap, 
competenties).] 

Inmiddels heb ik als hovenier voornamelijk gewerkt aan projecten voor gemeenten en 
woningbouwverenigingen. Dit heb ik als ontzettend plezierig ervaren. Maar het is mijn ambitie om te 
werken in de particuliere sector. Met het aanleggen van de droomtuin voor een huiseigenaar, het zetten 
van beschuttingen, het bouwen van een tuinhuisje of andere houten constructies creëer ik geluk voor de 
cliënt. Hun voldoening valt dan samen met het werk waar ik als kleine jongen al van droomde. 
 
Op het moment dat ik uw vacature tegenkwam,  aarzelde ik geen moment om te solliciteren. Deze kans 
kan ik niet voorbij laten gaan. U haalt met mij een ervaren hovenier met passie voor het vak binnen in 
uw bedrijf. Ik ben deskundig en accuraat in mijn werk en ik ben gericht op een goed resultaat in mijn 
werk. Ik kan zowel uitstekend zelfstandig functioneren als ook in teamverband. Naast het feit dat ik  
professioneel ben in mijn vak, ben ik ook een fijne collega om mee te werken. Ik kan snel aan de slag. 

8. Afsluiting 
Graag zou ik u in een persoonlijk gesprek mijn motivatie en kundigheid verder willen toelichten. 

9. De groet 
Met vriendelijke groet,   [‘Met vriendelijke groeten’, mag ook] 

10. Persoonlijke ondertekening 
Martin van der Velden    
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Vincent Voorbeeld 
Hoofdstraat 123 
4567 XY Bedum 
Tel: 0599-27468 
e-mail: voorbeeld@live.nl 
 
 
Fulton Lawn Care 
T.a.v. de heer F. Fulton  
Boomstraat 2 
5572 YZ Lutjebroek 

Geldrop, 20 januari 2010 

 

Geachte heer Fulton, 

Mijn belangstelling voor uw vacature waatin u vraagt naar een evaren hovenier en teamleider bij Fulton Lawn Care breng ik graag aan u over. Als 
zeer vaardig teamleider grondbewerking kan ik een servicegerichte en hardwerkende invulling geven aan deze functie. 

In mijn huidige functie beheer ik het werk van vijf teamleden en voer ik meerdere particuliere en zakelijke projecten uit. Ik ben goed in het oplossen 
van problemen en werk goed zelfstandig, zonder zaken over het hoofd te zien. Ik ben detailgericht, creatief en bedreven in het op schema houden 
van werkzaamheden, ervoor zorgend dat teams efficiënt werken. 

Ik kan mezelf motiveren en blink uit in tuinonderhoud, struikgewas- en plantonderhoud, en kleinschalige ontwerpen. Ik ben bekend met de 
veiligheidsrichtlijnen en leer nieuwe procedures snel aan. Als onderdeel van het team van Fulton Lawn Care zou ik graag bijdragen aan het succes 
van het bedrijf door uitstekende hoveniersdiensten te leveren. 

Mijn cv  vindt u in de bijlage. Neemt u gerust contact met mij op wanneer u dat uitkomt, zodat we de functie en uw wensen in detail kunnen 
bespreken. 

Met vriendelijke groet, 

Vincent Voorbeeld 

 

Bijlage: 

curriculum vitae 

 

[plaats nooit een handtekening door een tekst] 
 

Tips voor een klachtenbrief of bezwaarschrift 

In een klachtenbrief uit je je ontevredenheid over een dienst, product of behandelingswijze. Het doel is het conflict 
naar tevredenheid op te lossen. Verwoord zakelijk wat er aan de dienst of het product scheelt. Maak je zaak en 
situatie op een simpele manier duidelijk. Zorg dat je bewijsstukken bij de hand hebt als bijlage, bijvoorbeeld een 
kassabon, een waardebon, advertentie,  garantie- of contractbepalingen en  (leverings)voorwaarden. Of bij een 
bezwaarschrift tegen een besluit, aanslagbiljet, gemeentelijk plan of gevolgde procedure het protocol, relevante 
cijfers en statistieken, getuigenissen van experts, rapport van een deskundige ….. Bedenk wat je wilt: geld terug, 
ruilen, vervanging, een korting, een reparatie, het terugdraaien van een besluit, het toekennen van een maatregel 
of het intrekken ervan, …   

mailto:voorbeeld@live.nl
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Klachtenbrief 
Er is een situatie waarover je niet tevreden bent.  je bent eigenaar/bedrijfsleider/leidinggevende van 
bedrijf   XXXXXX.  Wat zijn klachten die je vanuit jouw vakgebied / op je werk voor deze schrijfopdracht 
kunt tegenkomen  waarover je een klachtenbrief kunt schrijven? Denk aan leveringsproblemen van 
onderdelen, zaken die te laat of helemaal niet zijn geleverd en andere zaken die jullie te binnen 
schieten. Maak als basis voor je brief een gedetailleerde omschrijving van de klachten. Per brief 
moeten en toch zeker wel vier (serieuze) klachten worden genoemd worden. Voorbeeld: 
-        Onderdelen A en B zijn niet de bestelde onderdelen. Wel ontvangen: onderdelen C en D en F. 

-        Onderdelen G en H zijn niet de juiste maat. 
-        Apparatuur heeft steeds storingen: …… 
-        Onderdelen zijn snel kapot: ……… 
-        Onderdelen passen niet goed: ………. 
-        Etc…… 
-      Je  wil een financiële vergoeding voor de geleden schade die veroorzaakt is door ……… (noem ook 

bedrag)  of je wil….. 
  
Leg de huidige situatie uit en waarom het moet veranderen. Denk na over ander bewijsmateriaal dat je kunt 
geven om aan te tonen waarom jouw standpunt ertoe doet. Ga niet teveel op in details, maar neem wel alle 
essentiële punten op. Lever details, specificaties en beperkingen van jouw standpunt en verzoek. Citeer feiten 
om een beroep te doen op de redelijkheid van je lezer. Zorg ervoor dat je feiten geloofwaardig zijn en dat je ze op 
juiste wijze gebruikt en niet uit de context haalt. Geef indien van toepassing voorbeelden van getuigenissen die 
betrekking hebben op jouw standpunt. Laat zien wat je al gedaan of voorbereid hebt om met de situatie om te 
gaan. Beschrijf de  poging(en) in het verleden gerelateerd aan je verzoek of benoem het gebrek aan enige actie. 
Verwijs naar en herhaal afspraken indien van toepassing. 

Ben  beleefd en beslist, maar maak de tegenpartij niet boos. Overdrijf niet en stel je zakelijk op. Geef een reden 
waarom je verzoek ingewilligd moet worden. Geef gerust aan dat er tot je teleurstelling verschillen zijn tussen 
jouw standpunt en dat van de tegenpartij als dat aan de orde is. Probeer ze niet te verbergen. Benadruk in plaats 
daarvan gedeelde waardes, ervaringen en problemen met de tegenpartij. Iemand vertellen dat ze iets moeten 
doen is geen erg effectieve overtuigingstechniek, maar ze uitleggen waarom je gelooft dat het redelijk is dat iets 
gedaan moet worden, kan helpen om de andere partij van gedachten te laten veranderen. Gebruik geen 
veroordelende standpunten. Te negatief zijn kan de andere partij ervan weerhouden om je tegemoet te komen. 
Behandel de lezer niet alsof ze je iets verschuldigd zijn en eis niets. Overtuig ze in plaats daarvan, waarbij je de 
brief vriendelijk en professioneel houdt. Richt je erop om te eindigen met een sterke zin die je lezer zal helpen om 
naar jouw kant te gaan of op zijn minst dingen duidelijker te zien vanuit jouw perspectief.  

Beëindig de brief door je verzoek nogmaals te doen. Herhaal je verzoek of mening aan het eind. Dit is de 
paragraaf waar je een oplossing kunt voorstellen of om actie kunt vragen. Bied jouw eigen oplossingen of hulp 
aan. Ga ermee akkoord om een compromis te sluiten of elkaar in het midden te ontmoeten. Eventueel vermeld je 
dat de betaling pas plaatsvindt als de klacht correct en vlot is afgehandeld. Vertel de lezer dat je deze brief zult 
opvolgen door te bellen, te mailen of persoonlijk langs te komen. Mogelijke slotzinnen: “Ik verneem graag uw 
voorstel in deze kwestie.”, “Ik verzoek u uw voorstel  tot een oplossing binnen vijf werkdagen mee te delen.”, “Wij 
vertrouwen erop dat u onze klacht correct afhandelt., “Ik vertrouw erop dat u met mijn voorstel akkoord gaat.”, 
“Op grond van beide argumenten verzoek ik u niet akkoord te gaan met de uitbreidingsplannen. Ik reken erop dat 
u mijn argumenten serieus in overweging neemt bij uw besluit.  

Bereid je goed voor. Zorg voor een correcte opening en afsluiting.  Geef jouw schrijfdoelduidelijk aan. Gebruik 
een standaard Nederlandse schrijfstijl. Dit is geen berichtje of sociale media; dit is een formele brief. Afkortingen, 
straattaal en smileys kunnen ervoor zorgen dat je wordt genegeerd. Let goed op de volgorde van je gegevens: 
zorg  ervoor dat zaken die bij elkaar horen, bij elkaar komen te staan. Geef belangrijke woorden nadruk. Zorg 
voor een evenwichtige verdeling van de tekst. Voorkom dat op de volgende pagina slechts één regel en de 
afzender staan.  
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Klacht  
Casus: Je hebt een fraaie hoekwoning. Met zorg en liefde heb je om het huis een schitterende tuin 
aangelegd. Een hartenwens is nog een pittoresk tuinhuisje met een rieten puntdak. Dat bestel je 
uiteindelijk bij Tuincentrum Lommerlust in Son en Breugel. Dit bedrijf draagt ook zorg voor de plaatsing. 
Die verloopt helaas niet zoals je had verwacht. Daarover schrijf je een brief op 24 juni: 
 
 

 Je verwijst naar bestelling 9 mei jl. 
Afgesproken:  

 Levering en opbouw maandag 6 juni; zelf grond geëgaliseerd, behoefde niet nauwkeurig: 
plaatsing toch waterpas. 

 Op 6 juni geen levering: zelf geïnformeerd bij Lommerlust: veel zieken onder het personeel; 
belofte: zo snel mogelijk bezorging en plaatsing. Volgende dag: aflevering en plaatsing huisje 
door twee monteurs. Rieten dak niet gelegd. Pas vrijdag plaatsing dak. 

 Week later: aanleg elektriciteit. Hiervoor rekening van firma Lamplicht van € 237,85; toch 
inbegrepen bij de prijs? 

 Ook navordering van Lommerlust van 140,- voor materialen waterpas plaatsen huisje. 

 Geen afspraak! Accepteer ziekte, maar niet de beide rekeningen.  
 

Adressen:” 
J van Bemmel     Tuincentrum Lommerlust 
Bosweg 46     Acacialaan 10 
5561 KJ SON EN BREUGEL   5561 HM SON EN BREUGEL 

 
 
 
 
 
 
 
Tips voor een offerte 
 
Een offerte is een prijsopgave voor de levering van goederen of diensten. Een goede offerte kan de klant overhalen 
om bij jou diensten af te nemen.  Het is een soort samenvatting van de werkzaamheden, de planning en de kosten.  

 Je begint de offerte als een gewone zakelijke brief met adres afzender, adres geadresseerde, dagtekening, 
onderwerp en aanhef.  

 In de inleiding bedank je voor de getoonde belangstelling. “Hartelijk dank voor uw verzoek voor een offerte. 
Graag doen wij u de volgende aanbieding.” 

 In de kern formuleer je een gespecificeerd aanbod. Daarin geef je*: 

 de prijsopgave; 

 de geldigheidsduur van de offerte; “Bovengenoemde voorwaarden en prijs zijn geldig tot 1 juni 
aanstaande.” 

 de betalingsvoorwaarde; 

 de leveringsvoorwaarde; 

 Eventueel schrijf je over de garantievoorwaarden, de duur van de werkzaamheden, eventuele 
bijkomende werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten.  

 Indien nodig verwijs je naar de bijlage(n)*. 
In het slot vraag je om een (spoedige) reactie (indien mogelijk). Sluit af met een aanmoediging. Bijvoorbeeld: “We 
zijn benieuwd wat u van onze offerte vindt en zien uit naar een prettige samenwerking.” “Graag zien wij uw order 
tegemoet.” , “Wij vertrouwen erop dat we u een passende aanbieding hebben gedaan en zien graag uw opdracht 
tegemoet.” Daarna volgt het slot van een zakelijke brief.   
 

*Je kunt hem als brief versturen of als  het gaat om een gedetailleerde offerte bijvoegen bij een brief. Bijvoorbeeld 
bij de aanleg van een tuin.  


